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ข้อ 1-2 วิธีพจิ ารณาความแพ่ง ภาค 1
เขตอํานาจศาล (มาตรา 3, 4, 4 ทวิ, 4 ตรี, 4 จัตวา, 5*, 7*)
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คําพิพากษาฎีกาที่ 609/2557 ศาลอุทธรณ์มีคาํ พิพากษาให้ เพิกถอนหมายบังคับคดี หมาย
บังคับคดีย่อมสิ้นผลบังคับไปในตัว เจ้ าพนักงานบังคับคดีจึงไม่มีอาํ นาจที่จะอายัดเงินพิพาทไว้ แทนโจทก์
อีกต่ อไป แม้ โจทก์อ้างว่ าคดียังไม่ ถึงที่สุด แต่ คําพิ พากษาศาลอุทธรณ์มีผลผู กพั นคู่ ความทั้งสองฝ่ ายที่
จะต้ องปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์จนกว่าจะมีคาํ พิพากษาศาลฎีกาเปลี่ยนแปลงแก้ ไข กลับหรืองด
เสียตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคหนึ่ง เจ้ าพนักงานบังคับคดีจึงต้ องคืน
เงินแก่จาํ เลยตามคําร้ องของจําเลย แม้จําเลยยืน่ คําร้องต่อศาลฎีกาขอให้มีคําสัง่ คืนเงิน แต่การเสนอคํา
ร้ องขอที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง มาตรา 7 (2)
บัญญัติให้ เสนอต่อศาลที่มีอาํ นาจในการบังคับคดีตามมาตรา 302 ซึ่งก็คือศาลที่ได้ พิจารณาและชี้ขาด
ตัดสินคดีในชั้นต้ น การทีศ่ าลชั้นต้นสอบถามและมีคําสังให้
่ คืนเงินแก่จําเลย จึ งชอบแล้ว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6231/2556 โจทก์มีภมู ิภาคที่อาํ เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ส่วนจําเลยมี
ภูมิภาคที่อาํ เภอเมือง จังหวัดชลบุรี จําเลยส่งใบสั่งซื้อสินค้ าทางโทรสารไปยังที่ทาํ การโจทก์ท่อี าํ เภอสัตหีบ
โดยโจทก์มิได้ บอกกล่ าวสนองรับไปถึงจําเลย ณ ที่น้ัน เวลานั้นแต่ อย่ างใด การที่โจทก์จัดส่งสินค้ าตาม
คําสั่งซื้อไปให้ จังหวัด ณ ที่ทาํ การบริษัทจําเลยที่อาํ เภอเมืองชลบุรี และจําเลยได้ รับมอบสินค้ าแทนการ
บอกกล่าวสนองรับจึงถือว่าสถานที่รับมอบสินค้ าเป็ นสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น โจทก์จึงต้ องฟ้ องจําเลยต่อศาล
จังหวัดชลบุรีซ่ึงเป็ นศาลที่จาํ เลยมีภมู ิลาํ เนาและมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1184/2556 เดิมจําเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์คันพิพาทจากบริษัท จ. ผ่อน
ชําระได้ 3 ปี ก็ไม่สามารถผ่อนต่อได้ จึงขอสินเชื่อจากบริษัท ส. สาขาร้ อยเอ็ด ซึ่งเป็ นตัวแทนของโจทก์
โดยจําเลยทั้งสามลงชื่อในสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขบังคับและหนังสือสัญญาคํา้ ประกันในฐานะผู้ซ้ ือและ
ผู้คาํ้ ประกันที่จังหวัดร้ อยเอ็ด ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการลงชื่อผู้ขาย หลังจากนั้นมีการส่งสัญญาไปให้ โจทก์ลงชื่อ
เป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานผู้ขายที่จังหวัดสุรินทร์ โดยระบุสถานที่ทาํ สัญญาเลขที่ 300 อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ เมื่อโจทก์กบั จําเลยทั้งสามมุ่งจะทําสัญญาเป็ นหนังสือระหว่างกัน ย่อมถือได้ ว่าสถานที่ท่โี จทก์ลงชื่อ
เป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะผู้ขายเป็ นสถาที่ท่มี ูลคดีเกิดอีกแห่ งหนึ่งด้ วยซึ่งเมื่อตั้งอยู่ในท้ องที่อาํ เภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์อยู่ในเขตอํานาจศาลชั้นต้ น โจทก์จึงมีอาํ นาจฟ้ องจําเลยทั้งสามต่อศาลชั้นต้ นได้ ตาม ป.วิ.พ.
มาตรา 4 (1) และ มาตรา 5
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 201/2556 ตามคําร้ องของผู้ร้องคัดค้ านกล่าวอ้ างว่า ศาลจังหวัดสงขลา
ดําเนินการพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมาย มิได้ ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 ที่มุ่งหมายจะยังให้ การ
เป็ นไปด้ วยความยุติธรรมหรือที่เกี่ยวด้ วยความสงบเรียบร้ อยของประชาชนในการพิจารณาพยานหลักฐาน
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อันเป็ นเรื่องการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง มาตรา 27 ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ซึ่งศาลชั้นต้ นในคดีท่ีมีการพิจารณาที่ผิดระเบียบมี
อํานาจที่จะสั่งเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นหรือสั่งแก้ ไขเสียได้ ผูร้ อ้ งคัดค้านจึ งชอบที่จะยกขึ้ นว่า
กล่าวกันในคดีเดิมที่อา้ งว่ามีการพิจารณาที่ผิดระเบียบ จะมายืน่ คําร้องเป็ นคดีใหม่ที่ศาลอาญาหาได้ไม่
ผู้ร้องคัดค้ านไม่มีอาํ นาจยื่นคําร้ องคดีน้ ีท่ศี าลอาญา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4487/2556 ตามคําขอท้ ายฟ้ องของโจทก์ท่ขี อให้ จาํ เลยทั้งสี่ถอนการยึด
ทรัพย์ห้องชุดของโจทก์ หากจําเลยทั้งสี่ไม่ ปฏิบัติตามให้ ถือเอาคําพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา
ของจําเลยทั้งสี่ แสดงว่าโจทก์ประสงค์จะให้ศาลพิพากษา เพิกถอนการยึดทรัพย์หอ้ งชุดของโจทก์อัน
สืบเนื่องมาจากข้ ออ้ างของโจทก์ว่าเจ้ าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการบังคับคดีโดยการจดทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
ตามคํา พิ พ ากษาเกิน กว่ า ที่พ อจะชํา ระหนี้ ให้ แก่ เ จ้ า หนี้ ตามคําพิ พ ากษาฝ่ าฝื นต่ อ ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่งมาตรรา 284 ซึ่งประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่งมาตรา 296 บัญญัติไว้ เป็ นการ
เฉพาะแล้ วว่ า ให้ ลูกหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําร้ องต่อศาลก่อนการบังคับคดีได้ เสร็จลงเพื่อให้ ศาลสั่งเพิก
ถอนหรื อแก้ ไขกระบวนวิ ธีการบังคับคดีท้ังปวง โจทก์ในฐานลู กหนี้ ตามคําพิ พากษาในคดีท่ีอ้างว่ าเจ้ า
พนักงานบังคับคดีดาํ เนินการบังคับคดีโดยไม่ ชอบ จึงต้ องดําเนินการตามบทกฎหมายนั้น แม้โจทก์จะมี
คําขอให้จําเลยทั้งสี่ชดใช้ค่าเสียหายมาด้วยก็เป็ นเพียงคําขอต่อเนือ่ งและเมื่อศาลยังมิได้ มีคาํ พิพากษา
หรือคําสั่งให้ เพิกถอนการยึดทรัพย์กจ็ ะฟั งว่ าการกระทําของจําเลยทั้งสี่เป็ นการโต้ แย้ งสิทธิ์โจทก์หาได้ ไม่
ฟ้ องของโจทก์จึงเกีย่ วกับการบังคับคดีในคดีเดิมของศาลชั้นต้นและจํ าต้องมีคําวินิจฉัยของศาลก่อนที่
การบังคับคดีจะได้ดําเนินไปได้โดยครบถ้วนและถูกต้อง ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 7 (2) โจทก์จึงต้องเสนอคดีโดยทําเป็ นคําร้องขอต่อศาลชั้นต้นในคดีเดิมซึ่งเป็ นศาลที่มี
อํานาจในการบังคับคดี หาใช่ย่ ืนคําฟ้ องต่อศาลชั้นต้ นเป็ นคดีใหม่ไม่
คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ 15227/2556 แม้ โ จทก์ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นคู่ ค วามแต่ โ จทก์ ต กลงยิ น ยอมใช้ ร ถ
แทรกเตอร์ของตนเป็ นประกันการชําระหนี้ของจําเลยที่ 2 และที่ 3 ที่มีต่อจําเลยที่ 1 ด้ วยการนําหลักฐาน
แสดงความเป็ นเจ้ าของรถแทรกเตอร์ ให้ จาํ เลยที่ 1 พิพากษาไปตามนั้น ผลแห่งสัญญาประนีประนอมยอม
ความผูกพันโจทก์ให้ ต้องปฏิบัติตาม และต้ องถือว่ าโจทก์เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
โต้ แย้ งคัดค้ านคําพิ พากษาหรื อการบังคับคดีตามคําพิ พากษาได้ เมื่อโจทก์เห็นว่ าการบังคับคดีตามคํา
พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ชอบด้ วยกฎหมาย คําฟ้ องของโจทก์คดีน้ ีจึงเป็ นข้ อโต้ แย้ ง
เกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีเดิม โจทก์ชอบที่จะขอให้ ดาํ เนินกระบวน
พิจารณาในคดีเดิมตาม ป.วิ.พ. มาตรา 7 (2) ประกอบมาตรา 302 วรรคหนึ่ง โจทก์จะฟ้ องเป็ นคดีน้ ีใหม่
ไม่ได้ โจทก์ไม่มีอาํ นาจฟ้ อง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5351/2555 การที่ศาลชั้นต้ นมีคาํ สั่งว่า ที่ดินพิพาทเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 และคดีถึงที่สดุ แล้ วนั้น เมื่อผู้คัดค้ านอ้ างว่า
ที่ดินพิพาทเป็ นของผู้คัดค้ าน โดยผู้คัดค้ านมิได้ เป็ นคู่ความในคดีในขณะที่ศาลชั้นต้ นมีคาํ สั่ง ผู้คัดค้ านจึง
เป็ นบุคคลภายนอกคดี มีอาํ นาจที่จะพิสจู น์ได้ ว่าตนมีสทิ ธิดีกว่า ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 145 วรรคสอง (2)
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โดยผู้คัดค้ านชอบที่จะเสนอคดีต่อศาลอย่างคดีมีข้อพิพาทเป็ นคดีใหม่ และกรณีนี้มิใช่กรณีตาม ป.วิ.พ.
มาตรา 7 (4) ดังที่ผ้ ูคัดค้ านฎีกา เพราะคําสั่งของศาลชั้นต้ นที่ส่งั ให้ ท่ดี ินพิพาทเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง
ไม่ใช่คาํ สั่งเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแต่งตั้งตามความหมายของมาตราดังกล่าว ซึ่งผู้คัดค้ านสามารถจะ
ยื่นคําร้ องต่อศาลในคดีเดิมได้
สรุป คําสั่งศาลชั้นต้ นที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 ไม่ใช่คาํ สั่ง
เกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแต่งตั้งของศาล ผู้คัดค้ านจะขอให้ เปลี่ยนแปลงคําสั่งศาลเข้ ามาในสํานวนคดี
เดิมไม่ได้ ต้ องฟ้ องเป็ นคดีมีข้อพิพาทเป็ นคดีใหม่
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 12978/2555 จําเลยซึ่งมีภมู ิลาํ เนาอยู่พิษณุโลก โทรศัพท์มาหาโจทก์
ซึ่งมีภมู ิลาํ เนาอยู่ชัยนาทเพื่อเสนอขายสมุดคู่มือจดทะเบียนรถตามฟ้ อง และโจทก์กต็ อบตกลงซื้อสมุดคู่มือ
จดทะเบียนรถจากจําเลยไว้ มูลคดีจึงเกิดที่ภมู ิลาํ เนาของจําเลย ซึ่งเป็ นสถานที่ท่คี าํ สนองรับซื้อของโจทก์ไป
ถึงจําเลย อันอยู่ในเขตอํานาจของศาลพิษณุโลก โจทก์จึงต้ องเสนอคําฟ้ องที่ศาลพิษณุโลก ซึ่งเป็ นศาลที่
จําเลยมีภมู ิลาํ เนาอยู่ในเขตศาลและมูลคดีเกิดในเขตศาล แม้โจทก์จะนัดจํ าเลยให้มีการส่งมอบสมุดคู่มือ
จดทะเบียนรถให้แก่โจทก์ทีส่ ิงห์บุรี ก็มิใช่สถานทีท่ ีต่ น้ เหตุพพิ าท อันเป็ นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิโจทก์
เกิดขึ้ น ก็หาทําให้ มูลคดีท่เี กิดขึ้นที่ศาลพิษณุโลกอันเป็ นภูมิลาํ เนาของจําเลยเปลี่ยนแปลงไปไม่ โจทก์จึงไม่
มีเสนอคําฟ้ องต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรี
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 398-399/2555 ป.วิ.พ.มาตรา 4 (1) บัญญัติว่า คําฟ้ องให้ เสนอต่อ
ศาลที่จาํ เลยมีภมู ิลาํ เนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจําเลยจะมีภมู ิลาํ เนาอยู่
ในราชอาณาจักรหรือไม่ และคําว่า "มู ลคดีเกิด" หมายถึง เหตุอนั เป็ นที่มีแห่ งการโต้แย้งสิทธิอนั จะทํา
ให้โจทก์มีอํานาจฟ้ อง โจทก์ฟ้องขอให้ บังคับจําเลยทั้งสองชําระเงินคืนแก่โจทก์ด้วยเหตุลาภมิควรได้ โดย
ข้ ออ้ างที่อาศัยเป็ นหลักแห่ งข้ อหาคือ การที่จําเลยทั้งสองเรียกเอาหลักประกันการปฏิบัติผิดสัญญาจาก
ธนาคาร ส.ซึ่งเป็ นผู้คาํ้ ประกันโจทก์ และธนาคารจ่ายเงินให้ จาํ เลยทั้งสองไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้ าง
กฎหมายได้ แล้ วธนาคารใช้ สทิ ธิไล่เบี้ยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของโจทก์ชาํ ระหนี้ดังกล่าว ทําให้ โจทก์ได้ รับ
ความเสียหายเช่นนี้ ย่อมเห็นได้ว่าเหตุอนั เป็ นทีม่ าแห่งการโต้แย้งสิทธิที่ทําให้โจทก์มีอํานาจฟ้ องเกิดขึ้ น
ณ ที่ทําการของธนาคาร ซึ่งเป็ นสถานที่ที่มีการจ่ ายเงินให้จําเลยทั้งสองแล้วหักเงินในบัญชีเงินฝาก
ของโจทก์ เมื่อธนาคาร ส.มีสถานที่ต้ังอยู่ในเขตอํานาจของศาลชั้นต้ น โจทก์จึงมีอาํ นาจเสนอคําฟ้ องคดีน้ ี
ต่อศาลชั้นต้ นได้ ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 12978/2555 จําเลยซึ่งมีภมู ิลาํ เนาอยู่ในอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก โทรศัพท์มาหาโจทก์ซ่ึงมีภมู ิลาํ เนาอยู่ท่จี ังหวัดชัยนาท เพื่อเสนอขายสมุดคู่มือจดทะเบียนรถตาม
ฟ้ อง และโจทก์ตอบตกลงว่ าจะรับซื้อสมุดคู่มือจดทะเบียนรถจากจําเลยไว้ มูลคดีจึงเกิดที่ภูมิลาํ เนาของ
จําเลยซึ่งเป็ นสถานที่ท่ีคาํ สนองรับซื้อของโจทก์ไปถึงจําเลยอันอยู่ในเขตอํานาจของศาลจังหวัดพิษณุโลก
โจทก์จึงต้ องฟ้ องจําเลยที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็ นศาลที่จาํ เลยมีภมู ิลาํ เนาอยู่ในเขตศาลและมูลคดีเกิด
ในเขตศาล แม้ โจทก์นัดจําเลยให้ ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้ โจทก์ท่อี าํ เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
มิใช่ สถานที่ท่ีต้นเหตุพิพาทอันเป็ นที่มาแห่ งการโต้ แย้ งสิทธิต่อโจทก์เกิดขึ้น หาทําให้ มูลคดีซ่ึงเกิดขึ้นที่
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จังหวัดพิษณุโลกอันเป็ นภูมิลาํ เนาของจําเลยเปลี่ยนแปลงไปไม่ โจทก์จึงไม่อํานาจเสนอคําฟ้ องต่ อศาล
จังหวัดสิงห์บุรี
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7953/2554 (บทบรรณาธิการ เล่ม 6 สมัย 67) โจทก์ฟ้องให้ จาํ เลย
ทั้งแปดรับผิดชําระเงินตามสัญญาซื้อขาย ซึ่งตาม ป.วิ.พ.มาตรา 4 บัญญัติว่า "เว้ นแต่จะมีบทบัญญัติเป็ น
อย่างอื่น (1) คําฟ้ องให้ เสนอต่อศาลที่จาํ เลยมีภมู ิลาํ เนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขต
ศาลไม่ ว่าจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยู่ ในราชอาณาจักรหรือไม่ " การที่โจทก์ฟ้องจําเลยทั้งแปดให้ รับผิดตาม
สัญญาซื้อขายที่ศาลจังหวัดกําแพงเพชรโดยจําเลยทั้งแปดมิได้ มีภมู ิลาํ เนาที่จังหวัดกําแพงเพชร และมูลคดี
ก็มิได้ เกิดขึ้นที่จังหวัดกําแพงเพชร เพราะข้อเท็จจริงฟั งได้ว่ามีการตกลงซื้ อขายข้าวเปลือกกันที่จังหวัด
พิจิ ต ร และมี การส่ งมอบข้าวเปลือกกันตามจังหวัดต่ างๆ ซึ่ งไม่ ใช่ จังหวั ดกําแพงเพชร ศาลจั งหวั ด
กําแพงเพชรจึงไม่ มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีน้ ี และเมื่อปรากฏในชั้นทําคําพิพากษาว่ า คดีไม่ อยู่ ใน
อํานาจพิ จารณาและพิ พากษาของศาลชั้นต้ นแล้ ว ศาลชั้นต้ นก็ชอบที่จะพิ พากษายกฟ้ องได้ โดยไม่ ต้อง
วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นอื่นๆ ตามคําฟ้ องและคําให้ การต่อไป เพราะไม่มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาตามพระ
ธรรมนูญศาลติธรรม มาตรา 18 ทั้งการที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้ องโจทก์ในกรณีนี้ เป็ นเรื่องที่ศาล
ชั้นต้นหยิบยกประเด็นเรื่องเขตอํานาจศาลซึ่งเป็ นปั ญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนขึ้ นวิ นิจฉัยเอง โดยที่จําเลยทั้งแปดมิได้ยกเรื่องเขตอํ านาจศาลขึ้ นเป็ นข้อต่ อสู ไ้ ว้ใน
คําให้การ ดังนั้น การพิพากษายกฟ้ องจึงถือเสมือนการสั่งไม่รับคําฟ้ องนั้นเอง ศาลชั้นต้ นจึงต้ องสั่งคืนค่า
ขึ้นศาลให้ แก่โจทก์ท้งั หมดตาม ป.วิ.พ. 151 วรรคหนึ่ง (เดิม)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4242/2554 จําเลยที่ 3 ได้ ตกลงว่าจ้างโจทก์เป็ นทนายความแก้ต่าง
คดีให้ที่บา้ นของ ก.ที่จังหวัดเชียงใหม่ สัญญาจ้ างว่าความซึ่งมีลักษณะเป็ นสัญญาจ้ างทําของไม่มีกฎหมาย
บังคับว่าต้ องทําเป็ นหนังสือสมบูรณ์ใช้ บังคับกันได้ การที่โจทก์กับจําเลยที่ 3 มีการโทรศัพท์พูดคุยปรึกษา
ั ญาเกิดขึ้ นแล้ว
คดี จัดหาและส่งเอกสาร เป็ นเพียงขั้นตอนปฏิบตั ิของโจทก์ที่กระทําภายหลังจากที่สญ
มูลคดีน้ ีจึงเกิดขึ้นในเขตอํานาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมู ลคดีมิได้ เกิดในเขตอํานาจของศาลจังหวัด
นครปฐมและภูมิลาํ เนาของจําเลยทั้งสามล้ วนอยู่นอกเขตอํานาจศาลจังหวัดนครปฐม โจทก์จะเสนอคําฟ้ อง
ต่อศาลจังหวัดนครปฐมหาได้ ไม่
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2997/2554 คําฟ้ องของโจทก์ท่ีขอให้ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนการ
ขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 23422 พร้ อมทั้งสิ่งปลูกสร้ าง และให้ จาํ เลยที่ 1 ที่ 3 ถอนการยึดที่ดิน
โฉนดเลขที่ 19323 พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง โดยโจทก์ท้งั สองอ้ างว่า เจ้ าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ แจ้ งประกาศ
ขายทอดตลาดให้ ทราบ และขายทอดตลาดทรัพย์ไปในราคาตํ่ากว่าราคาปกติ ทําให้ โจทก์ท้งั สองมีหนี้ค้าง
ชําระต้ องถู กยึดทรั พย์อ่ ืนอี ก อันเป็ นคําฟ้ องที่อา้ งว่ าการบังคับคดี ฝ่าฝื นต่ อบทบัญญัติ แห่ ง ป.วิ . พ.
มาตรา 296 วรรคสอง จึ งต้องยืน่ คําร้องต่อศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดี โจทก์ท้ งั สองหาอาจนําคดี
มาฟ้ องใหม่ได้ไม่และในกรณีท่โี จทก์ขอให้ บังคับจําเลยที่ 1 ชําระค่าเสียหายเป็ นค่าธรรมเนียมเจ้ าพนักงาน
บังคับคดีแทนโจทก์ และให้ จาํ เลยทั้งสามร่ วมกันชําระค่าเสียหายแก่โจทก์น้ัน เมื่อศาลยังไม่มีคาํ พิพากษา
หรือคําสั่งให้ เพิกถอนการขายทอดตลาดหรือเพิกถอนการยึดทรัพย์กจ็ ะฟั งว่าการกระทําของจําเลยทั้งสาม
เป็ นการโต้ แย้ งสิทธิโจทก์ท้งั สองหาได้ ไม่ โจทก์ท้งั สองจึงไม่มีอาํ นาจฟ้ องจําเลยทั้งสาม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2016/2554 จําเลยออกตั๋วสัญญาใช้ เงินให้ แก่บริษัท อ. ณ สํานักงาน
ตั้งอยู่ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ถือว่ามู ลคดีเกิดขึ้ น ณ สถานที่ที่จําเลย
ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่บริษทั อ. ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเหตุอนั เป็ นที่มาแห่ งการโต้ แย้ งสิทธิทาํ ให้ เกิดอํานาจ
ฟ้ อง ซึ่งอยู่ในเขตอํานาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โจทก์ซ่ึงเป็ นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้ องจากบริษัท อ. จึงมี
สิทธิฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 4 (1)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9430/2554 สัญญาจ้ างระหว่างจําเลยกับห้ างหุ้นส่วนจํากัด ว. ทําขึ้น ณ
ทีทาํ การของจําเลยซึ่งอยู่ในเขตอํานาจศาลจังหวัดพล แม้ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ว. ทําสัญญาโอนสิทธิเรียกร้ อง
ตามสัญญาจ้ างให้ แก่โจทก์ โจทก์กเ็ ป็ นเพียงผู้รับโอนสิทธิเรียกร้ องของห้ างหุ้ นส่วนจํากัด ว. ในอันที่จะ
บังคับชําระหนี้ตามมูลหนี้เดิมจากจําเลยแทนห้ างหุ้นส่วนจํากัด ว. เมือ่ สัญญาที่เป็ นมู ลหนี้ ให้เกิดการโอน
สิทธิ เรียกร้องเกิดขึ้ น ณ ที่ทําการของจํ าเลย และจําเลยปฏิเสธไม่ ชําระหนี้ตามสัญญาจ้ างให้ แก่โจทก์
มูลเหตุซ่ึงเป็ นที่มาแห่งการโต้ แย้ งสิทธิอนั จะทําให้ โจทก์มีอาํ นาจฟ้ องจึงเกิดขึ้น ณ ที่ทาํ การของจําเลย ซึ่งอยู่
ในเขตอํานาจศาลจังหวัดพล
คําพิพากษาศาลฎี กาที่ 145/2553 สาระสําคัญในการกู ย้ ืมเงินคื อการส่ งมอบและการทํ า
สัญญาหรือหลักฐานเป็ นหนังสือ ดังนั้น การที่โจทก์จะเบิกหรือถอนเงินจากธนาคารใดไปให้ จาํ เลยกู้ยืมเงิน
มิใช่สาระสําคัญในการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด และตามคําฟ้ องโจทก์ร่วมกับจําเลยเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ไว้ ในธนาคารที่อยู่ในท้ องที่ท่ีจาํ เลยมีภูมิลาํ เนาอยู่ในขณะทําสัญญา เงินที่โจทก์โอนไปยังไม่ เป็ นสิทธิของ
จําเลยเพราะโจทก์ยังมีสิทธิเบิกถอนได้ การที่จาํ เลยจะรับเงินที่โจทก์ให้ ก้ ูยืมได้ จะต้ องไปเบิกถอนเงินจาก
ธนาคารดังกล่ าว ธนาคารดังกล่ าวจึงถือว่ าเป็ นที่รับมอบเงินที่ก้ ูยืม จึงเป็ นกรณีท่ีมูลคดีเกิดขึ้นในท้ องที่
เดียวกับที่จาํ เลยมีภมู ิลาํ เนาในขณะทําสัญญาและที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินว่าเป็ นที่จัดทําสัญญากู้ยืมเงิน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4687/2553 ข้ อตกลงจ้ างเหมาแก้ ไขต่อเติมบ้ านที่โจทก์ทาํ กับจําเลยที่ 1
เป็ นสัญญาจ้างทําของ แม้ไม่ทําเป็ นเอกสารก็สมบู รณ์หาจํ าต้องทําเป็ นหนังสือไม่ เมื่อโจทก์ตกลงกับ
จํ าเลยที่ 1 ด้วยวาจาที่จงั หวัดนครสวรรค์ สัญญาย่อมเกิดขึ้ นที่จงั หวัดนครสวรรค์ท้ งั ตามฟ้ องก็ปรากฏ
ว่ า จํ า เลยทั้ง สองมี ภู มิ ลํ า เนาอยู่ ที่ จัง หวัด นครสวรรค์ โจทก์จึ ง ต้ อ งฟ้ องจํา เลยทั้ง สองต่ อ ศาลจั ง หวั ด
นครสวรรค์ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 4 (1)
คําพิพากษาฎีกาที่ 145/2553 สาระสําคัญในการกูย้ ืมเงินคือการส่งมอบและการทําสัญญา
หรือหลักฐานเป็ นหนังสือ ดังนั้น การที่โจทก์จะเบิกหรือถอนเงินจากธนาคารใดไปให้ จาํ เลยกู้ยืมเงิน มิใช่
สาระสําคัญในการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด และตามคําฟ้ อง โจทก์ร่วมกับจําเลยเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้
ในธนาคารที่อยู่ในท้ องที่ท่จี าํ เลยมีภมู ิลาํ เนาอยู่ในขณะทําสัญญา เงินที่โจทก์โอนไปยังไม่เป็ นสิทธิของจําเลย
เพราะโจทก์ยังมีสทิ ธิเบิกถอนได้ การที่จาํ เลยจะรับเงินที่โจทก์ให้ ก้ ูยืมได้ จะต้ องไปเบิกถอนเงินจากธนาคาร
ดังกล่าว ธนาคารดังกล่าวจึ งถือว่าเป็ นที่รบั มอบเงินที่กูย้ ืม จึ งเป็ นกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้ นในท้องที่เดียวกับ
ทีจ่ ํ าเลยมีภูมิลําเนาในขณะทําสัญญาและที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินว่าเป็ นที่จัดทําสัญญากู้ยืมเงิน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8818/2551 แม้ โจทก์จะลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อที่สาํ นักงานโจทก์
ซึ่งตั้งอยู่ท่กี รุงเทพมหานครก่อนแล้ วจึงส่งสัญญาเช่าซื้อให้ จาํ เลยที่ 1 ลงลายมือชื่อในฐานะผู้เช่าซื้อที่จังหวัด
สงขลา ก็ย่อมถือได้ ว่าสํานักงานโจทก์เป็ นสถานที่ท่ที าํ สัญญาเช่าซื้ออันเป็ นสถานที่ที่มูลคดีเกิดอีกแห่งหนึง่
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ด้วย เมื่อสํานักงานโจทก์ต้ังอยู่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โจทก์จึงมีอาํ นาจฟ้ องจําเลยทั้งสองต่อศาล
แพ่งกรุงเทพใต้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 4 (1) และมาตรา 5
คําพิพากษาศาลฎี กาที่ 8506/2551 โจทก์ฟ้องขอให้ จําเลยรั บผิดชําระเงินตามเช็ค จึงต้ อง
พิจารณาว่ามูลคดีตามฟ้ องเกิดขึ้นในเขตอํานาจของศาลชั้นต้ นศาลใด โจทก์มีอํานาจยื่นฟ้ องที่ศาลนั้นได้
เมื่อธนาคารตามเช็คซึ่งปฏิเสธการจ่ ายเงินตามเช็คตั้งอยู่ในเขตอํานาจของศาลชั้นต้น การที่โจทก์ย่ ืน
ฟ้ องจําเลยที่ศาลชั้นต้ นจึงชอบแล้ ว ส่วนเช็คจะมีมูลหนี้หรือไม่ ไม่เกี่ยวกับเรื่องเขตอํานาจศาล เป็ นเรื่องที่
ศาลจะต้ องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานของคู่ความ
คําพิพากษาฎีกาที่ 3720/2551 คดีน้ ีโจทก์ฟ้องจําเลยทั้งสองสั่งซื้อสินค้ าผ่านพนักงานของโจทก์
ที่จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็ นภูมิลาํ เนาของจําเลยทั้งสอง จากนั้นพนักงานของโจทก์ส่งใบสั่งซื้อสินค้ ามายังโจทก์
ที่จังหวัดสมุทรปราการในเขตศาลชั้นต้ นเพื่อพิจารณาอนุ มัติ เมื่อโจทก์มีคาํ สั่งอนุ มัติกจ็ ะจัดส่งสินค้ าไปให้
จําเลยทั้งสองที่จังหวัดนครปฐม ดังนี้ เป็ นการที่จาํ เลยทั้งสองทําคําเสนอต่อโจทก์ท่ไี ม่ได้ อยู่เฉพาะหน้ า หาก
โจทก์ประสงค์ทาํ สัญญาซื้อขายกับจําเลยทั้งสองก็ต้องแสดงเจตนาโดยบอกกล่าวสนองรับไปถึงจําเลยทั้งสอง
อย่ างไรก็ตามการที่โจทก์จัดส่งสินค้ าตามคําสั่งซื้อไปให้ จาํ เลยทั้งสองที่จังหวัดนครปฐมและจําเลยทั้งสอง
ได้ รับมอบสินค้ าไว้ แทนการบอกกล่ าวสนองรับก็ถือว่าสถานที่รบั มอบสินค้าเป็ นสถานที่ที่มูลแห่ งคดีได้
เกิดขึ้ น ที่โจทก์ฎีกาว่า มูลคดีเกิดขึ้นแล้ วตั้งแต่โจทก์อนุมัติและดําเนินการจัดส่งสินค้ าแก่จาํ เลยทั้งสองโดยมิ
ต้ องบอกกล่าวสนองรับนั้น เห็นว่า ตามคําเสนอของจําเลยทั้งสอง จําเลยทั้งสองมิได้ แสดงเจตนาให้ ถือว่าการ
กระทําของโจทก์ดังกล่าวเป็ นการสนองรับ ทั้งทางนําสืบของโจทก์และจําเลยทั้งสองก็ไม่ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ าย
มีประเพณีปฏิบัติเช่นนั้นที่จะทําให้ ก่อเกิดสัญญาในอันจะทําให้ เกิดมูลคดี ณ ภูมิลาํ เนาของโจทก์ซ่ึงอยู่ในเขต
อํานาจของศาลชั้นต้ น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1486/2551 โจทก์ฟ้อคดีน้ ีต่อศาลชั้นต้ น (ศาลแพ่ ง) ได้ หรือไม่ เห็น
ว่าก่อนฟ้ องคดีน้ ีโจทก์เคยฟ้ องจําเลยทั้งสามต่อศาลแพ่งธนบุรี และคดีดังกล่าวถึงที่สดุ โดยศาลฎีกาวินิจฉัย
ว่า ตามคําฟ้ องและคําขอบังคับของโจทก์มุ่งประสงค์ให้ ศาลเพิกถอนคําสั่งของจําเลยที่ 1 และที่ 2 ที่ไม่ขาย
ทอดตลาดที่ดินตามฟ้ องให้ แก่โจทก์ซ่ึงเป็ นผู้ให้ ราคาสูงสุดและเป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าราคาประมูลครั้งก่อน
ซึ่ งโจทก์เห็ นว่าเป็ นคําสัง่ ที่ฝ่าฝื นต่ อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 309 ทวิ วรรค
หนึ่ง เป็ นสาระสําคัญ กับมีคาํ ขอให้ ชดใช้ ค่าเสียหายเป็ นคําขอต่อเนื่อง ฟ้ องของโจทก์จึงเกี่ยวเนื่องกับ
การบังคับ คดี ใ นคดี ห มายเลขแดงที่ 459/2543 ของศาลแพ่ งซึ่ ง ออกหมายบั งคั บ คดีส่ ง ให้ ไ ปศาล
จังหวัดเพชรบุรีบังคับคดีแทน และจําต้ องมีคาํ วินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดีจะได้ ดาํ เนินไปได้ โดย
ครบถ้ วนและถูกต้ องกรณีต้องด้ วยบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 7 (2)
ประกอบมาตรา 15 วรรคท้ ายและมาตรา 302 วรรคหนึ่งและวรรคท้ าย โจทก์จะต้องเสนอคําฟ้ องหรือคํา
ร้องขอต่อศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดีคือยืน่ ต่อศาลแพ่งซึ่งเป็ นศาลที่ออกหมายบังคับคดี หรืออาจ
ยื่นต่ อศาลจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็ นศาลที่บงั คับคดีแทน มิใช่ศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนา (ศาลแพ่ งธนบุรี)
ดังนั้น โจทก์จึงต้ องเสนอคดีน้ ีโดยทําเป็ นคําร้ องขอต่อศาลชั้นต้ นในคดีเดิมคือศาลแพ่งในคดีหมายเลขแดง
ที่ 459/2543 ซึ่งเป็ นศาลที่มีอาํ นาจในการบังคับคดี หาใช่ยืน่ คําฟ้ องต่อศาลชั้นต้น (ศาลแพ่ง) เป็ นคดี
ใหม่ไม่ ที่ศาลชั้นต้ นพิพากษามานั้นชอบแล้ ว
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คําพิพากษาฎีกาที่ 3300/2551 คําว่า มูลคดี หมายถึง ต้ นเหตุอนั เป็ นที่มาแห่ งการโต้ แย้ งสิทธิ
อันจะทําให้ โจทก์เกิดอํานาจฟ้ อง จําเลยไม่มีภมู ิลาํ เนาในเขตอํานาจศาลชั้นต้ น และเมื่อพิจารณาใบสมัคร
ขอสินเชื่อ ก็ปรากฏว่าจําเลยทําสัญญาขอสินเชื่อจากโจทก์สาขารังสิตซึ่งมิได้ อยู่ในเขตอํานาจของศาลชั้นต้ น
เช่ นกัน ดังนี้ มู ลคดีจึงมิได้ เกิดขึ้นในเขตอํานาจของศาลชั้นต้ น ส่วนการที่โจทก์ได้ โอนเงินกู้ท่ีจําเลยขอ
สินเชื่อเข้ าบัญชีของจําเลยที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ ซึ่งอยู่ในเขตอํานาจศาล
ชั้นต้ นนั้น ธนาคารดังกล่าวเป็ นเพียงธนาคารที่จาํ เลยมีบัญชีเงินฝากอยู่เท่านั้น ไม่ใช่สถานที่ท่ีจาํ เลยได้ ทาํ
สัญญากับโจทก์ อีกทั้งไม่ ใช่ สถานที่ท่ีจําเลยจะต้ องไปรั บเงินที่ก้ ูจากโจทก์โดยตรง กรณีจึงไม่ อาจถือว่ า
สถานที่ดังกล่าวเป็ นสถานที่ท่มี ูลคดีเกิด
คําพิพากษาฎีกาที่ 3100/2551 คําว่ า มูลคดี ตามที่บัญญัติใน ป.วิ.พ.มาตรา 4 นั้น หมายถึง
มูลเหตุซ่ึงเป็ นที่มาแห่ งการโต้ แย้ งสิทธิอันจะทําให้ เกิดอํานาจฟ้ องแก่โจทก์ คดีน้ ีโจทก์ฟ้องจําเลยทั้งสอง
เรียกค่าสินค้ าฝากขายที่จาํ เลยทั้งสองค้ างชําระอันเนื่องจากโจทก์ต้ังให้ จาํ เลยทั้งสองเป็ นตัวแทนจําหน่ าย
สินค้ าที่โจทก์ผลิตในจังหวัดพัทลุง โดยพนักงานของโจทก์เป็ นผู้ติดต่อกับจําเลยทั้งสองที่จังหวัดพัทลุง แม้
มิได้ ทาํ สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ แต่จาํ เลยทั้งสองก็ได้ แสดงเจตนาสนองรับเป็ นตัวแทนที่จังหวัดพัทลุง
นั้นเอง ดังนั้น สัญญาที่เป็ นมูลเหตุให้ เกิดสิทธิฟ้องร้ องของโจทก์จึงเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งอยู่ในเขต
อํานาจศาลจังหวัดพัทลุง ส่วนที่ต้ังของสํานักงานโจทก์เป็ นเพียงสถานที่ท่พี นักงานโจทก์ทาํ งานอยู่ในเวลาที่
จําเลยทั้งสองโทรศัพท์มาติดต่อเพื่อให้ ส่งสินค้ าเท่านั้น ซึ่งสถานที่ท่ีเกี่ยวข้ องกับการติดต่อส่งสินค้ าไม่ ใช่
ติดต่อทําสัญญา ย่อมไม่ใช่สถานที่ท่มี ูลคดีเกิด
คําพิพากษาฎีกาที่ 5540/2551 สิทธิของผู้ร้องที่จะขอให้ ศาลมีคาํ สั่งตั้งผู้ร้องเป็ นผู้จัดการมรดก
ของผู้ตายเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากในธนาคาร เป็ นคนละส่วนกับสิทธิในการร้ องขอเป็ นผู้จัดการมรดกในที่ดิน
ที่ผ้ ูร้องได้ รับตามพินัยกรรม การที่ผ้ ูร้องยื่นคําร้ องขอตั้งผู้ร้องเป็ นผู้จัดการมรดกในบัญชีเงินฝากดังกล่าว
จึงเป็ นการยื่นคําร้ องขอใหม่ เข้ ามาในคดีเดิม มิใช่ เป็ นคําร้ องขอที่เสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีท่ีค้าง
พิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้ น ผู้ร้องชอบที่จะยื่นคําร้ องขอเป็ นคดีใหม่ การที่ผ้ ูร้องยื่นคําร้ องขอในคดีเดิมจึงเป็ น
การมิชอบ

การตรวจคําคู่ความ (มาตรา 18)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4657/25551 คําร้ องชองผู้ร้องระบุว่าผู้ร้องทําสัญญาจะซ้ อจะขายที่ดิน
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างกับจําเลย แต่ ยงั ชําระราคาไม่ครบและจํ าเลยยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้
การที่ผ้ ูร้องอ้ างว่าจําเลยได้ มอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างแล้ วก็เป็ นเพียงการที่ผ้ ูร้องในฐานะผู้จะซื้อยึดถือแทน
จําเลยในฐานะผู้จะขายเท่านั้น ไม่อาจอ้ างการครอบครองปรปักษ์ได้ และกรณีถือไม่ได้ว่าผูร้ อ้ งถูกโต้แย้ง
สิทธิในทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้างพิพาทจึ งไม่มีสิทธิยืน่ คําร้องขอขัดทรัพย์ การที่ศาลชั้นต้นตรวจคําร้องขอ

1

จากฎีกานี้ถือเป็ นการยกฟ้ องตามป.วิ.พ.มาตรา 172 วรรคท้ าย ซึ่ งมีผลเท่ ากับเป็ นการวิ นิจฉัยเนื้ อหาหรื อ
ประเด็นแห่งคดีแล้ว มิใช่เป็ นเพียงคําสั่งไม่รับคําคู่ความตามมาตรา 18 การที่ศาลชั้นต้ นไม่ส่งั คืนค่าขึ้นศาลจึงชอบแล้ ว
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ขัดทรัพย์และเห็ นว่าผูร้ อ้ งไม่มีสิทธิยื่นคําร้องขอขัดทรัพย์ จึ งมีคําสัง่ ยกคําร้องโดยไม่ทําการไต่ สวน
พยานหลักฐานใดอีกจึ งชอบแล้ว
คําพิพากษาฎีกา 3801/2555 โจทก์อ้างว่า สัญญาเช่ามีคาํ มั่นว่าก่อนครบ สัญญาเช่าโจทก์และ
จําเลยจะปรับเปลี่ยนค่าเช่าหรือระยะเวลาเช่าในอัตราที่เป็ นธรรม ดังที่ปฏิบัติมาเป็ นปกติประเพณี ข้ อความ
ดังกล่าวไม่มีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับค่าเช่าหรือระยะเวลาเช่าที่แน่นอนอันเป็ นสาระสําคัญของสัญญาเช่า
จึงยังไม่เข้ าลักษณะคํามั่นจะให้ เช่า เมื่อจําเลยเพิกเฉยไม่สนองรับคําเสนอที่โจทก์แจ้ งไปถือว่าคําเสนอของ
โจทก์ตกไป สัญญาเช่าจึงไม่เกิดขึ้น กรณีถือได้ ว่าจําเลยไม่ได้ กระทําการอันเป็ นการโต้ แย้ งสิทธิและหน้ าที่ของ
โจทก์ท่โี จทก์จะบังคับให้ จาํ เลยทําสัญญาเช่าฉบับใหม่กบั โจทก์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 โจทก์ไม่มีอาํ นาจฟ้ อง
จําเลย ซึ่งในชั้นตรวจคําฟ้ องศาลชั้นต้ นต้ องปฏิบัติตาม ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคท้ าย ที่บัญญัติว่า “ให้ ศาล
ตรวจคําฟ้ องนั้นแล้ วสั่งรับไว้ หรือให้ ยกเสีย หรือให้ คืนไปตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 18” คําว่า ให้ ยกเสียตาม
บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็ นการยกฟ้ องของโจทก์น่ันเอง ศาลย่อมมีอาํ นาจยกฟ้ องในชั้นตรวจคําฟ้ องได้ โดยไม่
จําเป็ นต้ องสั่งรับฟ้ องไว้ ก่อน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2815/2554 การที่จําเลยวางเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์
ตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ครบถ้วน มิใช่ เป็ นกรณีที่คู่ความมิได้ชําระหรือวางค่าธรรมเนียมศาล
โดยถู กต้องครบถ้วนตาม ป.วิ.พ.มาตรา 18 วรรคสอง ซึ่งศาลมีอาํ นาจที่จะสั่งให้ คู่ความชําระหรือวาง
ค่าธรรมเนียมศาลให้ ถูกต้ องครบถ้ วนก่อนมีคาํ สั่งรับหรือไม่รับคําคู่ความดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายก
อุทธรณ์ของจําเลยโดยไม่ส่งั ให้ จาํ เลยวางค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้ องใช้ แก่โจทก์ตามคําพิพากษาศาลชั้นต้ นให้
ถูกต้ องครบถ้ วนจึงชอบแล้ ว (ฎีกาที่ 11170/2555 วินิจฉัยทํานองเดียวกัน)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7988/2553 ป.วิ.พ.มาตรา 229 บัญญัติให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้อุทธรณ์ซ่ึง
อุทธรณ์คาํ พิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้ นที่มีผลเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาศาลชั้นต้ นหรือมีผลทําให้ คาํ
พิพากษาศาลชั้นต้ นถูกยกเลิกเพิกถอนไปต้ องนําเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้ องใช้ แก่คู่ความอีกฝ่ ายหนึ่งตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งมาวางศาลพร้ อมกับอุทธรณ์ แม้อุทธรณ์คําสัง่ ของจํ าเลยเป็ นอุทธรณ์คําสัง่ กรณี
ขาดนัดยื่นคําให้การ จํ าเลยก็ตอ้ งวางเงินค่าธรรมเนียมใช้แทนดังกล่าว เพราะหากศาลอุทธรณ์ภาค 3
เห็นว่าจําเลยมิได้ จงใจขาดนัดยื่นคําให้ การและมีคาํ สั่งอนุญาตให้ พิจารณาคดีใหม่ตามอุทธรณ์ของจําเลยก็
จะทําให้ คาํ พิพากษาศาลชั้นต้ นที่บังคับให้ จาํ เลยไปจดทะเบียนไถ่ถอนจํานองที่ดินให้ แก่โจทก์เป็ นอันต้ อง
ถูกเพิกถอนไปทันที อุทธรณ์คาํ สั่งของจําเลยจึงเท่ากับเป็ นการอุทธรณ์ให้ ยกคําพิพากษาศาลชั้นต้ นอยู่ในตัว
จําเลยจึงต้ องนําเงินค่าธรรมเนียมใช้ แทน ดังกล่าวมาวางศาลพร้ อมกับอุทธรณ์คาํ สั่งนั้นด้ วย เมือ่ จํ าเลยไม่
ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติดงั กล่าว อุทธรณ์คําสัง่ ของจํ าเลยจึ งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในชั้นตรวจคําฟ้ อง
อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นชอบที่จะมีคําสัง่ ไม่รบั อุทธรณ์ของจํ าเลยได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งกําหนดเวลาให้จําเลย
วางเงินค่าธรรมเนียมใช้แทนเสียก่อน เพราะกรณีมิใช่เรื่องของการมิได้ ชาํ ระหรือวางค่าธรรมเนียมศาล
โดยไม่ ถูกต้ องครบถ้ วนตาม ป.วิ.พ.มาตรา 18 ซึ่งศาลต้ องสั่งให้ ชาํ ระหรือวางค่าธรรมเนียมให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนเสียก่อนที่จะมีคําสั่งรับหรื อไม่ รับคําคู่ ความ เมื่ออุทธรณ์ของจําเลยเป็ นอุทธรณ์ท่ีไม่ ชอบด้ วย
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กฎหมายศาลอุทธรณ์ภาค 3 ชอบที่จะพิพากษายกอุทธรณ์คาํ สั่งของจําเลยโดยไม่ต้องกําหนดเวลาให้ จาํ เลย
วางเงินค่าธรรมเนียมใช้ แทนหรือต้ องแจ้ งให้ จาํ เลยทราบก่อนแต่อย่างใด
คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 5487/2553 ผู้ ร้ อ งยื่ น คํา ร้ อ งขอให้ ป ล่ อ ยทรั พ ย์ แ ละยื่ น คํา ร้ อ งขอ
ดําเนินคดีอย่างคนอนาถาในศาลชั้นต้ น ศาลชั้นต้ นมีคาํ สั่งให้ ยกคําร้ อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1
พิพากษายืน คําสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ถึงที่สุดแล้ วตาม ป.วิ.พ. มาตรา 156 วรรคท้ าย การที่ผ้ ูร้องยื่นคํา
ร้ องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมศาลหลายครั้ง จนครั้งสุดท้ ายศาลชั้นต้ นมีคาํ สั่งให้ ยกคําร้ อง ผู้
ร้ องอุทธรณ์คาํ สั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีความเห็นว่าคําสั่งศาลชั้นต้ นที่ไม่อนุญาตให้ ผ้ ูร้องขยายระยะเวลา
วางเงินค่าธรรมเนียมศาลออกไปอีกนั้นชอบแล้ ว คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดังกล่าวเป็ นเรื่องที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 มีคาํ สั่งต่อเนื่องจากคําสั่งไม่อนุญาตให้ ผ้ ูร้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถาซึ่งถึงที่สดุ แล้ ว ผู้ร้องจึง
ไม่มีสทิ ธิฎีกาโต้ แย้ งคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ต่อไปอีก และเมือ่ ผูร้ อ้ งไม่วางเงินค่าธรรมเนียมศาล
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ศาลก็ชอบที่จะไม่รบั คําร้องขัดทรัพย์ไว้พิจารณาได้
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 18 วรรคสอง
คําพิพากษาฎีกาที่ 871/2550 ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 18 วรรคสอง เมื่อศาลชั้นต้ นมีคาํ สั่งให้ รับ
ฟ้ องไว้ แล้ ว ภายหลังเห็นว่ าคําฟ้ องของโจทก์ไม่ มีลายมือชื่อโจทก์ ชอบที่ศาลชั้นต้ นจะสั่งให้ โจทก์แก้ ไข
ข้ อบกพร่ องดังกล่ าวเสียก่อน หากโจทก์ไม่ ปฏิบัติตามคําสั่งจึงจะสั่งให้ เพิกถอนคําสั่งที่ให้ รับฟ้ องและสั่ง
ใหม่เป็ นไม่ รับฟ้ อง เมื่อหนังสือมอบอํานาจให้ฟ้องคดีและแต่งตั้งทนายความไม่ ถู กต้องการแต่งตั้ง
ทนายความก็ไม่ถูกต้องไปด้วย ทนายความซึ่ งลงลายมือชื่อในคําฟ้ องจึ งไม่มีอํานาจทําการแทนใน
ฐานะทนายความของโจทก์ เท่ากับคําฟ้ องไม่มีลายมือชื่อโจทก์ ศาลชั้นต้ นจึงต้ องสั่งให้ แก้ ไขข้ อบกพร่อง
ดังกล่าวเสียก่อน การทีศ่ าลชั้นต้นมีคําสังให้
่ เพิกถอนคําสังรั
่ บคําฟ้ องและมีคําสังไม่
่ รบั ฟ้ องจึ งไม่ชอบ
เมื่อศาลชั้นต้ นมีคาํ สั่งไม่รับฟ้ อง โจทก์มิได้ อุทธรณ์โต้ แย้ งคําสั่งดังกล่าวทั้งโจทก์ยังได้ ย่ ืนคําร้ องขอ
ถอนฟ้ องไว้ ก่อนแล้ว แสดงว่าโจทก์พอใจคําสัง่ ศาลชั้นต้นที่ไม่รบั ฟ้ องแล้ว จึ งไม่มีเหตุสมควรที่ศาล
ฎีกาจะส่งสํานวนคืนศาลชั้นต้นเพือ่ จัดการให้มีการลงลายมือชื่อโจทก์ให้ถูกต้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 18
วรรคสอง
คําพิพากษาฎีกาที่ 968/2552 ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 229 กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้อุทธรณ์ท่ี
จะต้ องนําเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้ องใช้ แก่คู่ความอีกฝ่ ายหนึ่งตามคําพิพากษาหรือคําสั่งมาวางศาลพร้ อม
กับอุทธรณ์ จําเลยผู้อุทธรณ์จึงมีหน้ าที่จะต้ องปฏิบัติตามโดยเคร่ งครัดหาใช่เป็ นหน้ าที่ของศาลที่จะต้ องมี
คําสั่งให้ จําเลยปฏิบัติ เสียก่ อนไม่ การที่จําเลยยื่นอุทธรณ์โดยชําระเพี ยงค่ าชั้นอุทธรณ์โดยมิ ได้ วางเงิน
ค่ า ธรรมเนี ยมซึ่ ง จะต้ องใช้ แ ก่ โ จทก์แ ละผู้ ซ้ ื อทรั พย์ต ามคําพิ พ ากษาด้ วย จึ ง เป็ นอุท ธรณ์ท่ีไ ม่ ชอบด้ ว ย
กฎหมายศาลอุทธรณ์ชอบที่จะมีคาํ สั่งให้ ยกอุทธรณ์ของจําเลยได้ ทนั ทีโดยไม่จาํ ต้ องมีคาํ สั่งให้ จาํ เลยนําเงิน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาวางศาลเสียก่อน กรณีมิใช่เรื่องการมิได้ ชาํ ระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกต้ อง
ครบถ้ วนตามมาตรา 18 ที่ศาลจะต้ องสั่งให้ ชาํ ระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลให้ ถูกต้ องครบถ้ วนเสียก่อนที่จะ
สั่งไม่รับคําคู่ความ
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การเสนอคําขอหรือคําแถลง (มาตรา 21)
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10167/2555 วันนัดไต่สวนคําร้ องผู้ร้องมาศาล ส่วนจํ าเลยทั้งสาม
ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลและไม่ยื่นคําคัดค้าน ส่วนโจทก์ย่ ืนคําแถลงไม่คัดค้ านคําร้ องของผู้ร้อง
ศาลชั้นต้ นสอบถามทนายผู้ร้องแล้ วแถลงว่ าทรัพย์จาํ นองที่โจทก์นาํ ยึดยังไม่ ได้ ขายทอดตลาด ผู้ร้องเป็ น
เจ้ าหนี้ตามคําพิพากษาและเป็ นเจ้ าหนี้จาํ นองในทรัพย์ท่โี จทก์นาํ ยึด โดยทนายผู้ร้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
เป็ นเจ้ าหนี้ตามคําพิพากษาตามยอมและเจ้ าหนี้จาํ นอง ศาลจึงจดไว้ ในรายงานกระบวนพิจารณา อันเป็ น
การดําเนินกระบวนพิจารณาอย่ างหนึ่งที่ศาลย่อมมีอาํ นาจกระทําได้ และถือว่าเป็ นการไต่ สวนโดยเปิ ด
โอกาสให้คู่ความอีกฝ่ ายหนึง่ คัดค้านก่อนตามป.วิ.พ. มาตรา 21 (2) แล้ว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1238/2555 ป.วิ.พ.มาตรา 21 (2) บัญญัติว่า "ถ้ าประมวลกฎหมายนี้
มิได้ บัญญัติว่าคําขออันใดจะทําได้ แต่ฝ่ายเดียว ห้ ามมิให้ ศาลทําคําสั่งในเรื่องนั้นๆ โดยมิให้ คู่ความอีกฝ่ าย
หนึ่งหรือคู่ความอื่นๆ มีโอกาสคัดค้ านก่อน…" เมื่อป.วิ.พ.มิได้บญ
ั ญัติให้คําขอตามคําร้องขอเข้าสวม
สิทธิเป็ นเจ้าหนี้ ตามคําพิพากษาแทนโจทก์ตามพ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ของผู้ร้องทําได้แต่ฝ่าย
เดียว ดังนั้น ก่อนที่จะไต่สวนหรือมีคาํ สั่ง ศาลชั้นต้นชอบที่จะให้จําเลยทั้งสามมีโอกาสคัดค้านก่อน โดย
มีคาํ สั่งให้ ส่งสําเนาคําร้ องเช่นว่านั้นแก่จาํ เลยทั้งสามล่วงหน้ าและให้ โอกาสยื่นคัดค้ านเข้ ามาภายในเวลาที่
กําหนด การที่ศาลชั้นต้ นมีคาํ สั่งอนุญาตให้ ผ้ ูร้องเข้ าสวนสิทธิเป็ นคู่ความแทนโจทก์ไปเลยทีเดียว เป็ นการ
ก้ าวล้ วงข้ ามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไม่ชอบด้ วย ป.วิ.พ. มาตรา 21 (2) อันเป็ นบทกฎหมายในข้ อที่มุ่ง
หมายจะยังให้ การเป็ นไปด้ วยความยุ ติธรรม ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรให้ เพิกถอนกระบวนพิ จารณาที่ผิด
ระเบียบนั้นเสียตาม ป.วิ .พ. มาตรา 27
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1769/2555 เมื่อศาลชั้นต้ นรับคําร้ องขอของผู้ร้องที่ขอให้ ศาลมีคาํ สั่งว่า
ที่ดินตามคําร้ องขอเป็ นของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์ ศาลชั้นต้ นมีคาํ สั่งให้ ผ้ ูร้องนําส่งหมายนัดและ
สําเนาคําร้ องขอแก่ผ้ ูคัดค้ านซึ่งเป็ นผู้มีช่ ือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่ปรากฏตามสําเนาหมายนัดและรายงาน
เจ้ าพนักงานศาลในสํานวนว่า เจ้ าพนักงานศาลนําส่งเพียงหมายนัดเท่านั้น มิได้นําส่งสําเนาคําร้องขอด้วย
ทําให้ผูค้ ดั ค้านไม่ทราบถึงการร้องขอของผูร้ อ้ งอันทําให้เสียสิทธิในการที่จะคัดค้านคําร้องขอของผู ้
ร้องก่อนตาม ป.วิ.พ.มาตรา 21(2) จึงเป็ นกรณีท่ีมิได้ ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ ง ป.วิ.พ. ในข้ อที่มุ่ง
หมายจะยังให้ การเป็ นไปด้ วยความยุติธรรมในเรื่องการส่งคําคู่ความ การดําเนินกระบวนพิจารณาต่อมาของ
ศาลชั้นต้ นจึงไม่ชอบเช่นกัน การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นที่ผิด
ระเบียบและให้ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีใหม่จึงชอบแล้ว
คําพิพากษาศาลฎี กาที่ 4657/2555 คําร้ องขอของผู้ ร้องมี ข้อความระบุ ไ ว้ ชัดแจ้ งอยู่ แล้ วว่ า
ผู้ร้องได้ ทาํ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างพิพาทกับจําเลย แต่ ยังชําระราคาไม่ ครบตามสัญญา
และจําเลยยังมิได้ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่พิพาทให้ แก่ผ้ ูร้อง กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ างที่พิพาทจึงยังมิได้ ตกเป็ นของผู้ร้องทางนิติกรรม ส่วนที่ผ้ ูร้องอ้ างในคําร้ องขอว่า จําเลยใน
ฐานะผู้จะขายได้ มอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่พิพาทแล้ ว ก็ถือเป็ นเพียงการให้ผูร้ อ้ งในฐานะผูจ้ ะซื้ อยึดถือ
แทนจํ าเลยในฐานะผูจ้ ะขายเท่านั้น ผู้ร้องจึงไม่อาจอ้ างว่า ผู้ร้องได้ กรรมสิทธิ์ด้วยการครอบครองปรปักษ์
© Copyrights www.Nitisart.com: Friend for Law Student.

